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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 باشد؟ آيا پيامبر وظيفه ما در مقابل وي چه مي،كندكسي كه معاويه را لعن مي: سؤال
�� ����� �«گيدند، يكي از آنها ملعون است؟  هرگاه دو خليفه با هم جن: فرموده است�

� 	
�����	��� 
آن نيز لشكر معاويه ده و قاتل عمار را لشكر باغي به قتل رسان آيا »����
  كشته است؟را از اهل بيت بوده است؟ آيا حجاج بن يوسف شخص شريفي 

رسول ائمه در اين مورد اتفاق دارند كه اگر كسي، يك نفر از اصحاب . الحمد هللا: جواب
تر از ايشان،  عمرو بن عاص و امثال آنها و يا افضل، همچون معاويه پسر ابوسفيان، �اهللا 
 مانند طلحه، ين كسانيكه فضيلتشان بيشتر است،ند ابو موسي اشعري و ابو هريره و همچنهمان

زبير، عثمان، علي بن ابي طالب يا ابوبكر صديق و عمار و يا عايشه ام المؤمنين و ديگر 
علماء . باشد ن مجازات مي را مورد طعن قرار دهد، مستحق شديدتري�اصحاب رسول اهللا 

كه آيا چنين فردي كشته شود يا به كمتر از قتل مورد عقوبت قرار بر اين است نزاعشان 
در صحيحين از . تري شرح داده ايم گيرد؟ چنانكه در جاي ديگر آن را به صورت گسترده

������� « : فرمودند�روايت شده كه رسول اهللا  �ابو سعيد خدري ��� ���
� !"�# ��$%&'�( �)
 �*��!+�# !��� �,������ ��'-��+&.����/�+ �)�0 !1�2�����# 3�&� �4��� 
�� 
5%�2�� 6�&�7# ��-8�� !179&����به اصحاب من ناسزا « .1»#

مگوييد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر يكي از شما به اندازه كوه احد طال 
 .» نمي رسد،يا نصف آن مقدار كه اصحاب من انفاق كرده اند) مشت(انفاق كند به يك مد

چنانكه در صحيح بخاري .  اين در حالي است كه لعنت كردن از ناسزاگويي مهمتر استو
�« : فرمود�آمده است كه رسول اهللا �!�&:-�� &;!<���:�9 �=!��  .»لعن مؤمن چون كشتن اوست« .2».�

  

                                                 
 .خرجه بخاري و مسلم في صحيحهما و ترمذي، ابوداود و ابن ماجه في سننهما و احمد في مسندهأ -1
 .را روايت كرده اندبخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابوداود، ابن ماجه و احمد آن  -2
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  �مراتب و درجات اصحاب رسول اهللا 

يح ثابت است كه  برگزيدة مؤمنان هستند چنانكه در حديث صح�اصحاب رسول اهللا 
�<&1!« :فرمود+�7�? �:?����� 317@ !1&>�+�7�? �:?����� 317@ !1�>��� &A-8��&� �:?����� 7	!B�=-�� ���3�7# &B!��هاي امت  بهترين«. 1»�

اي قرار دارند كه من در آن مبعوث شده ام، سپس كساني كه به دنبال آنها  من در دوره
ن افراد در تمام  بهتري.»ي ديگر كه به دنبال آنها خواهند آمدآيند و بعد از ايشان كسان مي

پيامبر را ديده و در همان حال هركس . باشد عين و تابع تابعين ميتابزمانها، دوران اصحاب، 
.  مصاحبت، از رتبة صحابي بودن برخوردار است به همان اندازهِ،به او ايمان داشته است

3
�C « :فرموده ثابت است كه �چنانكه در حديث صحيح از رسول اهللا D�� �:�� EF
�G�� 0&H!I�?
 �.��� �J�&K�L ��#�L !:�� !17M��� !1&>�� 7J
�=&��������	�7��7=���� :!1���+ . 7J
�=&��� �C
3D�� �:�� EF
�G�� 0&H!I�? 317@ !1&>�� &P��-�&��� 

 �.��� �J�&K�L �Q� �" !:�� ��#�L !:�� !17M��� !1&>�������7=���� !1���+ �	�7� . �C
3D�� �:�� EF
�G�� 0&H!I�? 317@ !1&>�� &P��-�&���
 �.��� �J�&K�L �Q� �" !:�� �Q� �" !:�� ��#�L !:�� !17M��� -��2 !1&>�� 7J
�=&�������!1���+ �	�7��7=����  .!1&>�� &P��-�&���«2. 

 رسول اهللا سي هست كهآيا در ميان شما ك: گفته ميشودبه آنها . كند لشكر مؤمنان جهاد مي«
بعد لشكر مؤمنان به جهاد . سپس فاتح خواهند شد. بله: دهند باشد؟ جواب ميرا ديده  �

 را ديده �رسول اهللا صحابي آيا در ميان شما كسي هست كه : گفته ميشود. پردازد مي
بعد لشكر مؤمنان به جهاد  .باره پيروز خواهند شد پس دو. آري: دهند باشد؟ جواب مي

آيا در ميان شما كسي هست كه ديده باشد كسي را كه، او صحابي : گفته ميشود. ردازدپ مي
  بنابراين ضمن اينكه.»پس پيروز خواهند شد. آري: رسول را ديده است؟ جواب ميدهند

از آنجا . منوط كرده استنيز به ديدار و رؤيت  بودن نسبت داده است حكم را به صحابي
در آن عموم و خصوص وجود دارد، به همان خاطر افراد كه لفظ صحابي، لفظي است كه 

اي كه عشره مبشره واجد آنند، ديگران فاقد  مرتبه. در يك مرتبه از صحابي بودن قرار ندارند
حتي و نزاعي كه ميان خالد بن وليد و اچنانكه در جريان نار .آن مرتبة صحابي بوده اند

�«: به خالد فرمود خطاب �رسول اهللا . عبدالرحمن بن عوف پيش آمد?
  خَالد ��$%&'�( �)
&.����/�+ �)�0 !1�2�����# 3�&� �4��� 
�� 
5%�2�� 6�&�7# ��-8�� !179&����# �*��!+�# !��� �,������ ��'-��+ ���������� ���
� !"�اي «. 3»#

خالد به اصحاب من ناسزا مگوييد، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست اگر يكي از 

                                                 
 .بخاري، مسلم، ترمذي، نسايي، ابوداود و امام احمد روايت كرده اند -1
 .بخاري در المناقب و مسلم در فضائل الصحابه و احمد در مسندش آن را آورده است -2
 .هما و ترمذي، ابوداود و ابن ماجه في سننهما و احمد في مسندهيخرجه بخاري و مسلم في صحيحأ -3
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يا نصف آن مقدار كه اصحاب من ) مشت( ا به اندازه كوه احد طال انفاق كند به يك مدشم
 چون عبدالرحمن بن عوف و امثال ايشان از جمله كساني هستند .» نمي رسد،انفاق كرده اند

از جملة افرادي هستند كه قبل از فتح حديبيه انفاق  كه در آغاز بر ديگران سبقت جستند و
 بعد از فتح حديبيه تسليم شدند، ايمان آوردند، ،ن وليد و افرادي چون اوخالد ب؛ كرده اند

 Ÿω+ :همچنانكه قرآن مي فرمايد. بنابراين در يك درجه نيستند. انفاق كردند و جهاد نمودند

“ ÈθtG ó¡o„ Ο ä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,x�Ρ r& ÏΒ È≅ ö6s% Ëx÷G x� ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπy_u‘ yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) x�Ρr& .ÏΒ 
ß‰÷èt/ (#θè=tG≈s%uρ 4 yξä.uρ y‰tãuρ ª!$# 4o_ó¡çtø:$#_ ]كساني از شما كه پيش از فتح از اموال «]. 10: حديد

آنان درجه و .  با ديگران برابر و يكسان نيستند،خود بخشيده اند و در راه خدا جنگيده اند
 كه بعد از فتح  بذل و بخشش نموده و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است

حديبيه است كه صلح  منظور از فتح، .»و خداوند به همه وعده نيكو داده است. جنگيده اند
 زير درختي در همان محل با اصحابش پيمان بست و آنها كه با رسول اهللا �رسول اهللا 

در . يبر شدند نفر بودند و همانها فاتحان خ1400 در آن مكان بيعت كردند بيش از �
��R« :حديث صحيح آمده است كه پيامبر فرمودB�S3T�� �A! �( �U�?
�� !:3;�� E����# �L
3D�� 7�&�!��? �)«1 .

 سوره فتح .»هيچكدام از آنهايي كه در زير آن درخت بيعت كردند وارد جهنم نمي شوند«
 حج عمره را �ول اهللا كه اين آيه در آن قرار دارد قبل از فتح مكه حتي قبل از اينكه رس

 با اصحابش در صلح حديبيه كه �به جاي آورد، نازل شده است و حال آنكه رسول اهللا 
سال ششم هجري بود زير آن درخت بيعت بستند و درآن سال صلح مشهور به صلح حديبيه 
را با مشركين منعقد نمودند، كه به واسطة آن صلح، فتوحاتي كه جز اهللا نمي دانست براي 

مين پيش آمد، عليرغم اينكه جمعي از مسلمين نسبت به آن صلح، كراهت داشتند و به مسل
اي مردم آراي : گويد عاقبت پسنديدة آن واقف نبودند تا جايي كه سهيل بن حنيف مي

خويش را مورد اتهام قرار دهيد، در روز حديبيه با مشركين قرارداد صلح امضاء شد ابوجندل 
 را قبول �توانستم در آن روز امر رسول اهللا  اگر مي . 2اه آوردرا ديدم كه به مسلمين پن

 در سال بعد از صلح .كه اين جريان را بخاري و ديگران روايت كرده اند. كردم نكنم، رد مي

                                                 
 . حديث حسن صحيح:اه ترمذي و قالرو -1
پيوستند،  آوردند و به مسلمين مي  بنا به مفاد عهدنامه در صورت پناه آوردن مشركاني كه ايمان مي-2

 .مسلمانان وظيفه داشتند آنها را تحويل دهند، كه عمل شد
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 همراه مؤمناني كه با او خارج شده بودند، براي حج عمره وارد مكه �حديبيه رسول اكرم 
در سال هشتم، در ماه رمضان مكه فتح . شركان بودنددر آن هنگام اهل مكه با م. گرديدند

 ©è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#t�ysø9$# βÎ) u!$x£+ :شد و حال آنكه در سورة فتح، اهللا تعالي مي فرمايد

ª! $# šÏΖ ÏΒ# u tÉ) Ïk= pt èΧ öΝ ä3y™ρâ â‘ zƒÎ� Å_Ç s)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$sƒ rB ( zΝ Î= yèsù $tΒ öΝ s9 (#θßϑ n= ÷ès? Ÿ≅yèy∨ sù ÏΒ 
ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $[s÷Gsù $·6ƒÌ�s%_ ]به خواست خدا همة شما در امن و امان و سرتراشيده، «]. 27: فتح

ولي خداوند چيزهايي را . مو كوتاه كرده و بدون ترس، داخل مسجد الحرام خواهيد شد
را ) كه صلح حديبيه است( و به همين جهت فتح نزديكي. دانستيد دانست كه شما نمي مي

  .»ردپيش آو
شوند و وعده اش را در  دهد كه با حالت امن وارد مكه مي سورة فتح به آنها وعده مي

 + :فرمايد  سورة بقره نازل گرديد كه مي194سال بعد تحقق بخشيد و در اين مورد آية 

ã�öκ¤¶9$# ãΠ#t�ptø:$# Ì�öκ¤¶9$$Î/ ÏΘ#t�ptø:$# àM≈tΒã�çtø:$#uρ ÒÉ$|ÁÏ% _ ]ر مقابل ماه حرام ماه حرام د«]. 194: بقره

 اينها همگي قبل از فتح مكه بود، بنابراين كسي كه .»است و مقدسات داراي قصاص است
در . گشته استخيال كند سوره فتح بعد از فتح مكه نازل شده است، دچار اشتباه آشكاري 

هر حال هدف اين است كه آنهايي كه قبل از فتح مصاحب و همدم پيامبر بودند استحقاق 
�« :بيشتري دارند تا جايي كه به خالد بن وليد فرمودفضيلت ��
� !"�# ��$%&'�( �چون آنها قبل . »(

  . بودند�از اينكه خالد و امثال او صحابه شوند، اصحاب رسول اهللا 
  

  � خصوصيات ويژه و ممتاز ابوبكر صديق

ا در بين  راي از صحابه بودن قرار دارد كه او از آنجا كه ابوبكر صديق در مزيت ويژه
در حديث صحيحي كه بخاري از ابي درداء . تمام آنها خصوصيت خاصي بخشيده است

سخني رد و بدل شد كه موجب  �يكبار بين ابوبكر و عمر : روايت كرده، آمده است
 اما ،ابوبكر از عمر خواست برايش طلب بخشش كند و او را عفو نمايد. رنجش عمر گرديد

پس .  رسيد و جريان را برايش بازگو نمود�دمت رسول اهللا ابوبكر به خ. عمر امتناع كرد
هم : او را در خانه نيافت؛ گفتند. به راه افتاداو از اين جريان عمر پشيمان شد و به دنبال 

 او را گرفت و �هنگامي كه به حضور رسيد، رسول اهللا .  است�اكنون نزد رسول اهللا 
�« :به خاطر ابوبكر از او خشمگين گشت و گفت? �V+�� &C
3D�� 
�>$?�# 
-7�&A : �V+�� !17M!����� �.��� 7J�&K�L

�A!����9 !1&�-7=�� 
5���;�W X6B-M�� �&��# �J
���0:�A-����"  ���%��
�" ��� �79�L
�( !1&�!+�# -��>Y � ��� �79�L
�( !1&�!+�# -��>
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��%��
�"Y !
�2��!��� ����07# 
�;�ستاده اهللا به سوي  من فر:مدم و گفتمآ من پيش شما ،اي مردم« .»�
را ترك دوست مآيا شما . راست گفتي: اما ابوبكر گفت. گويي دروغ مي: دشما هستم، گفتي

   .»پس بعد از آن ديگر اذيت نشد! كنيد؟ را ترك ميدوست مآيا شما ! كنيد؟ مي
ده در اينجا صحابي بودن را خاص ابوبكر نموده است، چنانكه قرآن خاص او قرار دا

 (š†ÎΤ$rO È÷oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# øŒÎ+ .است كه اين رتبه صحابي بودن را ديگران ندارند
ãΑθà)tƒ ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB $χÎ) ©!$# $oΨyètΒ_] او ) دو نفر بيش نبودند و( در حاليكه«]. 40: توبه

هنگامي كه آن ) ابوبكر بودو تنها يك نفر به همراه داشت كه رفيق دلسوزش ( دومين نفر بود
ابوبكر ترسيد كه از سوي قريشيان ( ماندند) ثور جاي گزيدند و در آن سه روز( دو در غار

غم مخور خدا با : در اين هنگام پيامبر خطاب به رفيقش گفت) به جان پيامبر گزندي رسد
� ��	�« : فرمود�روايت است كه رسول اهللا  � و در صحيحين از ابو سعيد .»ماستB3��� �.��� 
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�� �:!����0 
��!+$��� �:!��� �5�!%�[�.��� ��!D�[ 
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�D�'7�!+�#�0 
�D�����!����� �.��� �J�&K�L« »اخروي مخير اي را در بين زندگي دنيا و حيات اهللا تعالي بنده 

، ابوبكر گريست �بعد از اين فرمايش رسول اهللا . كرد اما او آنچه را نزد اهللا است، برگزيد
از اين : فرمايد  در ادامه ابو سعيد مي.»جان و مالمان فداي تو باد: فرمود و در همان حال مي

ت مخير ، مردم تعجب كردند كه اهللا بنده اي را در بين دنيا و آخر�فرموده رسول اهللا 
 را فهميد كه آن انتخابگر، �تر بود و مقصود رسول اهللا  كرد در حالي كه ابوبكر از ما آگاه

��&� « : فرمودند�و باز رسول اهللا .  است�رسول اهللا # �.���%! &"�0 �.��
�� ��� 3���[ �C
3D�� 3:���# �	��
���# &]-��̂ 3(�) _̀ ���� �_��̂ 3�&� &A!D79 !����0 6B-M����%��
�"�0 ����# !:�M���0 _̀ ���� 6B-M�� 
X ���S!'�;-�� ��� 3:���=!%&( �) 

6B-M�� ����# �a��!��� �)�� �a��!��در بين مردم از مصاحبت و دست و زبان ابوبكر بيشتر از همه « »�
 خليلي را برگزينم ابوبكر را خليل ]از اهل زمين[شد من  كنم و اگر مي احساس امنيت مي

 شود را ببنديد تنها درِ نمودم اما او برادر و صحابه من است؛ هر دري به مسجد باز مي  ميخود
 و اين احاديث به اتفاق دانشمندان عالم به گفتار، كردار و احوال .»ابوبكر را باز بگذاريد

هدف اين است كه در لفظ صحابي بودن عموم و . ترين احاديثند ، از صحيح�رسول اهللا 
صحابي، به صورت عام، شامل تمام كساني است كه در حال ايمان، . استخصوص نهفته 

  .بوده باشد يا يكماه و يا ساعتي ،يكسالكند  يده باشد و فرق نمي را د�رسول اهللا 
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  اسالم عمرو بن عاص و جريان نفاق
هيچ فردي از سلف صالح، آنها را .  مؤمنين هستنديشانامعاويه، عمرو بن عاص و امثال 

آن هنگام كه عمرو بن عاص به :  در صحيح مسلم آمده است.ه نفاق ننموده استمتهم ب
�«: رسيد شرط بيعتش را اين قرار داد �خدمت رسول اهللا �%!+�� !:�� �F3��=�( 
�� ��� �B��!I&? -	�# ���[« 

�« : به او فرمود� رسول اهللا .]ناهي تا كنون كرده ام بخشيده شودهر گ[��=�J
�? &[ 
�;&B0:  
���#
&.�!%�� �	
�9 
�� &F��!>�? �F�̀ !K�b� �	�# �A!;��داني كه اسالم آنچه را قبل از خودش  اي عمرو آيا نمي« »]


XcD�<d� F`K� �2 Fe ( �0«. »كند باشد، محو ميf� F`Kb� 	# F���c=�
Dd� F`K ] و معلوم
 همچنين عمرو .]الم آوردن منافقينيمان است نه اساهل اه اسالم نابودكنندة گناهان است ك

. بن عاص و امثال وي از  جمله كساني بودند كه به ميل و رغبت خويش اسالم را پذيرفتند
. در بين مهاجرين منافق وجود نداشت؛ بلكه نفاق در بين بعضي از افراد انصار موجود بود

 قبايل و اكثريت انصار اهل مدينه بودند، هنگامي كه اشراف و بزرگانكه  علتش اين بود
مردم مسلمان شدند بعضي به قصد نفاق و به علت محتاج بودن در زندگي با مسلمانان و 

اشراف، بزرگان و اما اهل مكه . ظهور قدرت اسالم، در بين ملتشان اظهار اسالم كردند
در ظاهر و باطن مؤمن بودند، هيچ فردي اكثريت مردم كافر بودند و به جز آنهايي كه 

كرد مورد اذيت و آزار  چون هركس ايمانش را آشكار مي. هار ايمان ننموداظديگري 
 به مدينه هجرت نمود اكثريت �پس آن هنگام كه رسول اهللا . گرفت مشركان قرار مي

مؤمنان با او هجرت كردند و مشركان مانع هجرت بعضي از آنها شدند، چنانكه مرداني از 
و مادري خالد و برادر مادري ابوجهل را از هجرت بني مخزوم، وليد پسر مغيره، برادر پدر 
 براي اين دسته قنوت مي خواند و در قنوتش �ممانعت كردند، به همين مناسبت پيامبر 

�« :مي فرمودc�D��!<&;-�� �:�� �c����!g��!'&;-���0 6F
�T�2 �:!� �a�;��K�0 �������-�� �:!� �������-�� �h!+�# 31&>�بار الها « »��
�<&31 «. »يد پسر وليد و سلمه پسر هشام و بقية مستضعفين از مؤمنين را نجات بدهول�� !e&�!i�

�B�g&� ���[ �\�(��-j�0�k&K�&? ��D�'�9 �c�D�K !1�>!���[ 
�>-��!W��0 X« » بار الها سختگيريت را بر قبيله مضر
بر مردم مصر در زمان بيفزاي  و آنها را دچار قحطي و خشكسالي گردان چون سالهايي كه 

  .» گذشت÷يوسف 
شود كه متهم به نفاق باشد بلكه همة  مهاجرين از اول تا آخر كارشان، فردي يافت نمي

  .آنها مؤمن هستند و شهادت به ايمانشان داده شده است و لعن مؤمن چون كشتن اوست
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  آيا ابوبكر و عمر منافقي را در كار حكومتي بكار گماشتند؟
پسر ابوسفيان و امثال او از آزادشدگاني هستند كه بعد از فتح مكه مسلمان اما معاويه 

شدند و عكرمه پسر ابوجهل، حارث پسر هشام، سهيل پسر عمرو، صفوان پسر اميه، ابوسفيان 
 غير از آنها كه به اتفاق مسلمين، مسلمان شدنشان بسيار پسر حارث نوه عبدالمطلب و كساني

  .آن احدي از آنها متهم به نفاق نگرديداز  كه بعد .عالي بود از آن جمله اند
 : مأموريت كتابت وحي را به معاويه پسر ابوسفيان داد و در موردش فرمود�رسول اهللا 

»�l
�'� -���0 �l
���M-�� &.!;m�[ 31&>���0 ���.���� ���l�« » بار الها به او كتاب و حساب بياموز و از عذاب
او يكي از . باشد  ابوسفيان برادر معاويه از او بهتر و افضلتر مي يزيد پسر.»محفوظش بدار

 در جريان فتح شام به كار گمارد و او را به وصيتي �فرماندهاني است كه ابوبكر صديق 
اي : در آن حال گفت. رفت و يزيد سوار بر اسب بود ابوبكر راه مي. معروف سفارش نمود

نه من : ابوبكر فرمود. گردم و يا من هم پياده ميشوي  خليفة رسول خدا يا تو نيز سوار مي
خواهم با برداشتن گامهايي در راه خدا،  گردي بلكه من مي شوم و نه تو پياده مي سوار مي

عمرو بن عاص يكي ديگر از فرماندهان و سومي شرجبيل پسر حسنه و . مأجور گردم
او را عزل و  �عمر چهارمي كه سمت فرماندهي كل را هم داشت خالد بن وليد بود كه 

فرماندهي را به ابوعبيده عامر پسر جراح سپرد، همان كسي كه در حديث صحيح از پيامبر 
شام به فرماندهي او و عراق نيز به فرماندهي سعد پسر . روايت شده كه او امين اين امت است

  .وقاص فتح گرديد
 معاويه را به جاي او هنگاميكه در خالفت عمر، يزيد پسر ابوسفيان وفات نمود، برادرش،

ترين مردم و آگاهترين آنها به احوال مردمان و  تيزبين �عمر پسر خطاب . به كار گمارد
 در موردش �بود تا جايي كه علي بن ابي طالب پايدارترين و عالمترينشان به حق 

 و .گفتيم كه گويا اطمينان و آرامش بر زبان عمر جاري گشته است ما همواره مي: فرمود مي
� « : در موردش فرموده است�رسول اهللا B�;&[ �	
�'�� ���[ V*� -�
�� �l�B�n ���W�0 3H�[ �.��� �	��

�.�%-���  .»همانا اهللا جل جالله حق را بر قلب و زبان عمر جاري كرده است« »0
 نظر من بدانگونه است جز اينكه به :نشنيده ام كه عمر بگويد: گويد عبداهللا بن عمر مي


	7 « :به او فرمود �رسول اهللا . گشت انگونه كه نظر داده بود حاصل ميهم�o!�3T�� �\���=�� 
��
�\VS�� �B!��p 
qS�� �\��K �)�� 
qS�� 
_M��
�K« »كه شيطان تو را در حين عبور از گذري ببيند جز هنشد 

چ وقت منافقي را  نه ابوبكر و نه عمر هي.»اينكه براي عبور خويش گذرگاهي ديگر برگزيند



   
  ��١٠                                    در حق ياران من از خدا بترسيد  اهللا اهللا في أصحابي 

 

 

 براي امورات  رااقوام و نزديكان خويشآن دو  از ردم به كار نگماردند و هيچكدامبر امور م
 ،مردمي استفاده نكردند و هرگز در راه خدا لومة لومه كنندگان نتوانست آنها را باز دارد

را از سوار اسب بلكه هنگامي كه با اهل ارتداد جنگيدند و آنها را به اسالم برگرداندند، آنها 
 به سعد بن وقاص �  عمر.و حمل سالح بازداشتند تا اينكه صحت توبه آنها آشكار گردد

هيچكدام از آنها را به سرپرستي امورات مردم مگمار و در  امورات : كه امير عراق بود فرمود
در حاليكه در بين آنها فرماندهان بزرگي چون طليعه اسدي، . جنگي با آنها مشورت مكن

چون ابوبكر و ندي و امثال آنها بودند ولي قرع بن حابس، عيينه بن حصن، اشعث بن قيس كا
. از ايشان به خاطر نفاق بيمناك بودند، امورات مسلمين را به آنها واگذار نكردند �عمر 

اگر عمرو بن عاص و معاويه بن ابوسفيان و امثال آنها از جمله كساني بودند كه از نفاقشان 
جداي از اين عمرو بن عاص كسي . سپردند ، واليت امور مسلمين را به آنها نميترسيدند مي

 و پيامبر هرگز ، در غزوه ذات السالسل فرماندهي را به وي سپرد�بود كه نبي اكرم 
 ابوسفيان بن حرب پدر معاويه را بر �رسول اهللا . گمارد منافقي را بر مسلمين به كار نمي

آري رسول اهللا .  نيز بردوام بود�مر هنگام وفات رسول اهللا نجران به كار گمارد و اين ا
 وفات يافت در حاليكه ابوسفيان نائب او بود و حال آنكه جملگي مؤمنان اتفاق دارند �

پس چگونه ممكن است اينها منافق باشند در . كه اسالم معاويه از اسالم پدرش بهتر بود
ان در علم و عمل به آنها اطمينان و اعتماد  در امور مربوط به مسلمان�حاليكه رسول اهللا 

  !نمايد؟
معلوم است كه معاويه و عمرو بن عاص و غير آنها در بينشان فتنه هايي واقع گشته است 
اما علي رغم اين مسائل هيچكدام از دوستان و هيچكدام از دشمنانشان چه آنها كه در حال 

 آنها را متهم به دروغ بستن به رسول  و چه آنها كه در بينشان جنگ حاكم نبود،جنگ بودند
بر نيز بلكه همه دانشمندان اسالمي از صحابه و تابعين و بعد از آنها .  نكرده اند�اهللا 

 و در روايت و اخبار رسول . اتفاق دارند� رسول اهللا هبنسبت راستگويي و صداقتشان 
 نقل كند قابل � اهللا  از آنها امين هستند، در حاليكه اگر منافق چيزي را از رسول�اهللا

حال كه مؤمن هستند .  دروغ بسته است�اعتماد نيست؛ بلكه كذاب است و بر رسول اهللا 
 اهللا و رسولش را معصيت و ،و اهللا و رسولش را دوست دارند، هركس آنها را لعن كند

  .نافرماني كرده است
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  گرداند؟ آيا گناه، اعمال خوب را نابود و ايمان را زايل مي

مردي لقبش االغ بود، اين «: ح بخاري ثبت است كه معنايش بدين گونه استدر صحي
آوردند  و   مي�خورد او را به حضور رسول اهللا  ميشراب مرد شرابخوار بود و هر وقت 

كردند، يكبار كه او را به حضورش آوردند، نفري از  شرابخوار را بر او جاري مي حد
آورند؟ رسول   مي�او را به حضور رسول اهللا خدا او را لعنت كند چقدر : حاضرين گفت

�D&�,&« : فرمود�اهللا �-�( )&.���&K�L�0 �.��� $Q� &? &.3+�r�� X« » او را لعن مكنيد چون اهللا و رسولش را
و اگر كسي اهللا و رسولش را دوست نداشته .  و اين امر وظيفه هر مؤمني است.»دوست دارد

ل ايمان و آنچه داخل در ايمان است دوستي و محبت اهللا و هرچند در اص. باشد، مؤمن نيست
. گردد  و همين امر موجب تفاوت در رتبه ايمان مي،رسولش در دل افراد با هم متفاوت است

شود،   شراب، سازندة آن، آنكه برايش ساخته مي� كه رسول اهللا بينيم با اين حال مي
گرداند، آنكه حامل شراب است،  خورد، آنكه شراب را در مجلس مي كسي كه آن را مي

لعن فرموده است در م، ستاند همگي را به عا كند و آنكه بهايش را مي آنكه برايش حمل مي
ت از باب تهديد علت آن واضح است چون لعن. نمايد حاليكه از لعن اين فرد معين، نهي مي

وبة صحيح يا شود اما در مورد شخص معين چه بسا به واسطة ت آن حكم مياست و به عموم 
د و يا شفاعتي كه مورد حسنات محو كنندة گناه و مصائب و گرفتاريهايي كه كفارة گناهانن

كند،  ن قرار گيرد يا اسباب ديگري كه ضررش عذاب را از گناهكار دور مياعالميقبول رب 
گردد و اين در مورد شخصي است كه گناهش ي از لعنت از آن فرد معين رفع تهديد ناش

  .محقق است
بينيم كه مرتكب آن عمل ناشايست گرديد و در  در همين رابطه حاطب بن ابي بلتعه را مي


 «:  در صحيح ثابت است كه غالمش گفتحق فرمانده و صاحب امرش بدي كرد چنانكه?
�L&K�J��s� �� X��!�&�7��j
� &Q&:� �# ���� t-����7a3D�� �L
حاطب به آتش در خواهد اي رسول خدا « »

��!�5L« : فرمود�رسول اهللا . »دافتا� ���>�i &.3+�� X�A!����9 �a���%!?�او در غزوه . گويي دروغ مي« »0!��- &�
  .»بدر و حديبيه حضور داشت

زبير بن و  او �رسول اهللا : گويد مي �در صحيح آمده است كه علي بن ابي طالب 
در ) نام زني بود( ظعينهبه باغچه خوخ خواهي رفت كه : عوام را فرستاد و به آن دو گفت

رانديم  به راه افتاديم و اسبان را به سختي مي: گويد علي مي. آنجاست و حامل نامه اي است
يا نامه را تحويل : به او گفتيم. اي ندارم نامه:  نامه كجاست؟ گفت:گفتيم. تا به ظعينه رسيديم

رش پنهان كرده بود، خارج نامه را كه در زير موهاي س. آوريم دهي يا لباسهايت را در مي مي
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اي بود كه حاطب براي بعضي از  آن نوشته.  آورديم�كرد، ما آن را خدمت رسول اهللا 
پيامبر .  آگاه كرده بود�مشركان در مكه نوشته بود و آنها را از بعضي امورات پيامبر 

  اين كار را به خاطر�اي حاطب اين چيست؟ جواب داد، واهللا يا رسول اهللا :  فرمود�
ام و به خاطر رضايت به كفر بعد از اسالم نبوده است، بلكه من در  ارتداد از دينم انجام نداده

ن داراي بقيه مسلمي. كس و كارم و آن را به خاطر خودم انجام نداده ام بين قريش مردي بي
كنند و با   هستند كه خانواده هايشان را در مكه حمايت ميفاميلها و كساني از خويشاوندان

، و در عبارتي بيتم را حمايت كنندن مشركين حامياني بيابم كه اهل  در بين كار خواستماي
رساند؛ چون اهللا، رسولش و   دانستم كه اين كار من به تو ضرر نميبدين صورت آمده كه

. مرا رها كن تا گردن اين منافق را بزنم: دهد، در آن وقت عمر گفت مؤمنان را ياري مي
��!�5L« : فرمود�رسول اهللا � ���>�i !��� &.3+��6L!��� ��!2�# ���[ �U��j� ���� �	�7M�? -	�# �.��� ������ �\?�L!�&? 
���0 X 

!1&�-G�i 
�� ��7�;![� �J
�=��!17M�� &]!B���p !��=�� X« »اهللا تعالي خود داني او در بدر حاضر بود و تو چه مي 
خواهيد انجام دهيد كه من از  هر چه مي:  فرمودآگاه به احوال اهل بدر است كه در موردشان

 اين گناه بزرگ را خداوند به سبب حضور در بدر به او .»شما در گذشته و شما را بخشيدم
بخشد و  و اين دليل است كه اهللا تعالي به سبب حسنات بزرگ، گناهان بزرگ را مي. بخشيد

� « :فرمايد  مي� رسول اهللا چنانكه. همه مؤمنان به وعد و تهديدات اهللا ايمان دارند	
�9 !:��
�a3D�S-�� �����e &.��� )�� �.���� ) �.��`�9 &B��u«1 .»ال اهللا باشد كسي كه آخرين كالمش در دنيا ال إله إ

 βÎ) tÏ%©!$# tβθè=à2ù'tƒ¨+ : و امثال اينگونه وعده ها بدين صورت است.»داخل بهشت مي شود

tΑ≡uθøΒ r& 4’yϑ≈ tG uŠ ø9 $# $̧ϑ ù= àß $yϑ ¯Ρ Î) tβθè= à2ù' tƒ ’Îû öΝÎγÏΡθäÜ ç/ #Y‘$tΡ ( šχ öθn= óÁu‹ y™uρ #Z�6 Ïèy™ ∩⊇⊃∪_ ]النساء :

خورند، جز اين نيست كه در  بى گمان آنان كه اموال يتيمان را از روى ستم مى« .]10

 yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ + .»خورند، و به آتشى برافروخته، در آيند مى] برند و فرو مى[شكمشان آتش 

tΑ$s) ÷WÏΒ >ο §‘ sŒ # \�ø‹ yz …çνt� tƒ ∩∠∪ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #v�x© …çνt�tƒ ∩∇∪_ ]هركس « ]. 8 -7: زلزله

به اندازه يك ذره خيري انجام دهد، آن را خواهد ديد و هركس به اندازه يك ذره شري 
ردد، گ  هنگامي كه انسان بديها و نيكيهايش جمع مي.»انجام دهد به سزايش خواهد رسيد

هرچند به خاطر بديهايش استحقاق عقاب و سزا را دارد لكن اهللا تعالي به خاطر حسناتش او 
. گردد شود، باطل نمي دهد و خوبيهاي مؤمن به خاطر آنچه كه از وي صادر مي را ثواب مي

                                                 
 .رواه بخاري و مسلم -1
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 .گردد تنها خوارج عقيده دارند كه خوبيهاي انسان به واسطة ارتكاب گناهان كبيره نابود مي
ماند و به واسطة  زله معتقدند كه انسان با ارتكاب گناهان كبيره جاودانه در آتش ميو معت

گردد و مرتكب گناه كبيره چيزي از ايمان برايش  چيز ديگر از آتش خارج نميشفاعت يا 
  .گردد ماند و با انجام آن از مرتبة ايمان خارج مي باقي نمي

  .دنها نظراتي فاسد و مخالف كتاب اهللا، سنت متواتر و اجماع صحابه مي باش اين گفته
  

  اهل سنت به عصمت غير انبياء قائل نيستند
، �اهل سنت و جماعت و ائمه دين معتقدند كه هيچ يك از صحابه، يا نزديكان پيامبر 

جايز است گناه بلكه معتقدند كه . يا سبقت جويندگان در دين و يا بقية مؤمنان معصوم نيستند
بخشد و درجاتشان را باال  از آنها صادر شود و اهللا تعالي به واسطه توبه، گناهانشان را مي

. برد و به واسطة حسنات، گناهانشان را محو، يا به واسطة اسباب ديگر آنها را مي بخشد مي

%Ï“ + :فرمايد چنانكه مي ©!$# uρ u !% ỳ É−ô‰Å_Á9 $$Î/ s−£‰ |¹ uρ ÿÏµÎ/   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθà) −G ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪ Μçλm; 

$̈Β šχρâ !$t±o„ y‰ΖÏã öΝ Íκ Íh5u‘ 4 y7 Ï9≡sŒ â !#t“ y_ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ t� Ïe� x6 ã‹Ï9 ª! $# öΝåκ ÷] tã r&uθó™r& “ Ï% ©!$# 

(#θè= Ïϑ tã öΝ åκ u‰Ì“ øgs† uρ Λ èε t�ô_r& Ç|¡ômr' Î/ “ Ï% ©!$# (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊂∈∪_ ]ه كساني ك«]. 35 -33: زمر

حقيقت و صداقت را با خود آورده اند و كساني كه حقيقت و صداقت را باور داشته اند آنان 
د آماده است، اين پاداش نهرچه بخواهند برايشان در پيشگاه خداو. ي هستندعپرهيزكارن واق

، و آنان را برابر نيكوترين بخشد كه خداوند بدترين كارهاي ايشان را مي. پرهيزكاران است

 ™̈Lym #sŒÎ) x6n=t/ …çν£‰ä©r& x6n=t/uρ zŠÏèt/ö‘r& ZπuΖy#+ :و باز مي فرمايد. »نمايد ان پاداش عطا ميكارهايش

tΑ$s% Éb> u‘ û Í_ôã Î—÷ρr& ÷βr& t� ä3ô© r& y7 tFyϑ ÷èÏΡ û ÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 4’ n?tã uρ £“ t$ Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $[sÎ=≈ |¹ 
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tβρß‰ tãθãƒ ∩⊇∉∪_ ]اش برسد و به چهل  تا هنگامى كه به كمال توانمندى«]. 16 -15: احقاف

پروردگارا، به من توفيق ده تا نعمتت را كه بر من و بر پدر و مادرم : سالگى برسد، گويد
اى كنم كه به آن خشنود شوى و فرزندانم را نيز  اى سپاس گزارم و كار شايسته ارزانى داشته

و [اينانند كه نيكوترين كار . ام و من از مسلمانانم آوردهمن به تو روى . براى من شايسته بدار
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بهشتيان خواهند ]  ميان[در . گذريم پذيريم و از بديهايشان در مى شان را از آنان مى] كردار
  .»شد وعده راستينى كه به آنان نويد داده مى]  طبق. [بود

  

  اجتهاد
ليهم از اصرار كردن بر گناهان دانشمندان ديني ما معتقدند كه انبياء الهي صلوات اهللا ع

معصومند ولي صديقين، شهداء و صالحين معصوم نيستند و اينها در مورد گناهاني است كه 
 گاهي به هدف رسيده يابند، اما آنچه كه در مورد آن اجتهاد شده باشد به حقيقت تحقق مي

جر و پاداش داراي دو ا اگر در اجتهاد به حق رسيده باشند. و گاه مرتكب خطا شده اند
 ولي اگر در نتيجه اجتهاد، خطا كرده باشند باز هم به خاطر اجتهادشان پاداش خواهند ،هستند

 خطا و گناه را ، در حاليكه اهل ضاللت و گمراهي،برد و خطايشان مشمول عفو الهي است
ه در دانند، گا كنند و آنها را معصوم مي گاه در موردشان غلو و افراط مي. دانند مالزم هم مي

حال آنكه . باشند  آنها به خاطر خطا، اهل بغي مي:نمايند و گويند حقشان كوتاهي و ظلم مي
  .دانند اهل علم و ايمان آنها را معصوم و گناهكار نمي

  

  �ظهور گروههاي افراطي در خالفت علي و ارشادات رسول اكرم

ي سلف گروه. گروههاي متعدد اهل بدعت و ضاللت از اين جهت متولد گشته اند
كنند، چون معتقدند آنها مرتكب گناه شده اند و هركس آن كارها  صالح را سب و لعن مي

چنانكه خوارج . كنند نامند يا تكفير مي گاه آنها را فاسق مي. را انجام دهد مستحق لعنت است
كنند و آنها را مستحق  علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان و دوستدارانشان را سب و لعن مي

 در �دانند، در حاليكه خودشان همان كساني هستند كه رسول اهللا  و كشتار ميقتل 
� « :موردشان فرموده است) �	u!B7=-�� �	0vw�B-=�? !1�>��
���" �U�� &.��
���"�0 !1�>�(�̀ �" �U�� &.�(�̀ �" !179&����# &B�=! �?

!;�? 
�;�9 �F�̀ !K�b� �:�� �	�7�&B!;�? !1&>������B�( &x�0
�S&?�a3���3B�� �:�� &1!>3'�� &y&B« » در راهركدم از شما نمازش 
مقايسه با نمازشان، روزه اش را در مقابل روزه ايشان و قرائتش را در برابر قرائت آنها كم مي 

آنگونه كه تير از كمان خارج . رود خوانند ولي از حنجره هايشان پايين تر نمي قرآن مي. بيند
� « :فرمايد  مي� و باز رسول اهللا .»شوند سالم خارج ميگردد آنها نيز از ا مي�!D�[ �a���L
�� &y&B!;�(

V*� -�
�� �:!������z
�o�� ���!0�# 
�>7&�-=�? �c�;�!'&;-�� �:�� 6a��!B7�«1 .» هنگامي كه تفرقه در مسلمانان پديد آيد
                                                 

 و مالك في  في مسنده سننهم و احمدي، ابوداوود و ابن ماجه فيأخرجه البخاري في الصحيح، نسائ -1

 .وطئهم
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 بهترينشان با آنها .شود آن وقت مسلمانان دو طايفه شده اند گروه خاصي از آنها جدا مي
و كساني را .  و اين همان مارقيني هستند كه بر علي بن ابي طالب خروج كردند.»جنگد مي

در آن زمان مسلمانان دو دسته شده .  تكفير نمودند،كه واليت و سرپرستي او را قبول كردند
 با آن علي و اصحابش. اي ديگر همراه معاويه بودند و دسته �اي همراه علي  بودند، دسته

 خبر داده �دسته جداشده از مسلمانان جنگيدند و امور به همان صورت كه رسول اهللا 
 : روايت است كه به فرزندش حسن فرمود�در همين رابطه از رسول اهللا .  واقع شد،بود
»E�V��K ����2 ��D!�� �	���:!����;��{�[ �:!����G�� �:!��� �.�� �P�!/&? -	�# �.��� �������0 X�c�;�!'&;-�� �اين فرزند من « .1» ��:

بزودي اهللا تعالي به وسيله وي بين دو طائفه بزرگ از مسلمين صلح ايجاد . آقا و سيد است
اهللا تعالي به واسطة او بين دسته علي و معاويه صلح ايجاد .  همانگونه نيز شد.»خواهد كرد

  .نمود
كند و او  ت او ايجاد شد مدح مي حسن را به واسطة اين صلحي كه به دس�رسول اهللا 

چون آنچه را حسن انجام داده، اهللا و رسولش دوست دارند و مورد رضاي . نامد را سيد مي
و اگر امر خالف اين بود يعني جنگ و دعواي ايجاد شده بين مسلمين همان چيزي . آنهاست

 حسن را به �هللا بايستي رسول ا بود كه اهللا تعالي و رسولش به آن فرمان داده بودند، نمي
 چون در آن وقت حسن ترك امور واجبي را كه اهللا ،كرد خاطر ترك اين امر مدح مي

دارد كه آنچه  انجامش را دوست دارد، كرده بود و اين نص صريح، به صراحت اعالم مي
 در صحيح بخاري .باشد مشمول رضاي اهللا و رسولش ميحسن انجام داده قابل ستايش و 

 حسن را بر رانش گذاشته بود و اسامه پسر زيد را نيز در آغوش � آمده كه رسول اهللا

« :داشت و فرمود�;&>3%������ 
�;&>$%��7# �V+�� 31&>�تو نيز بار الها من اين دو نفر را دوست دارم و « »��

 به وسيلة � و اين حديث هم باز از جمله داليلي است كه رسول اهللا .»دوست بدار اينها را
حسن و اسامه در ميان مردم در انجام . بتش را در آن نسبت به حسن اظهار داشته استآن مح

 حسن را به خاطر آن مدح نمود راغبتر بودند و نسبت به آنچه �كاري كه رسول اهللا 
دهد كه از ديد  اين مسئله نشان مي.  با آن مخالفت داشت، نفرتشان بيشتر بود�رسول اهللا 
فين به مانند خوارج نيستند كه به كشتارشان امر نمايد، ولي  طرفين جنگ ص�رسول اهللا 

ستايد و به همين  نمايد بلكه صلح ايجاد شده در بينشان را مي در مورد اينها امر با يكي نمي
از موضعگيري امام علي نيز . دليل نيز صحابه و ائمه در صحت جنگ با خوارج اتفاق دارند

                                                 
 .ي و امام احمد آن را روايت كرده انددر صحيحش و ترمذي، ابوداود، نسائبخاري   -1
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 است كه �د و از جمله روايت او از پيامبر پيداست كه از جنگ با خوارج مسرور بو
اما در . و اين چيزي است كه از عملكردش هم پيداست دهد دستور به جنگ با آنها را مي

 وجود ندارد و علي نيز � روايتي از پيامبر �مورد جنگ صحابه در آثار رسول اهللا 
ت كه ايشان محزون  اين اسباشد  بلكه آنچه معلوم مي،ور نبوده استنسبت به وقوع آن مسر

 از � رسول اهللا .شد كاش واقع نمي حت از انجام آن بوده است و آرزو داشته كه اياو نار
و اجازه ترحم  را از كفر و نفاق بري داشته و دو دسته درگير مابين صحابه. بعضي تشكر كرد

هستند  و نمونه هاي ديگر نيز از اين قبيل ،و عطوفت را نسبت به كشتگان طرفين داده است
. كه اتفاق علي و ديگران از صحابه را در مورد اينكه طرفين درگير، مؤمن بوده اند، ميرساند

دهد كه جنگ واقع شده در بين مؤمنان، آنها را از ايمان خارج  و قرآن گواهي مي
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ö/ä3÷ƒuθyzr& 4 (#θà)̈?$#uρ ©!$# ÷/ä3ª=yès9 tβθçΗxqö�è? ∩⊇⊃∪_ ]هرگاه دو گروه از مؤمنان به «]. 10 -9: حجرات

اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم كند . جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد
ورزد، بجنگيد تا زماني كه به سوي  كند و تعدي مي اي كه ستم مي و تعدي ورزد با آن دسته

هرگاه بازگشت و فرمان خدا را . شود گردد و حكم او را پذيرا مي اطاعت از فرمان خدا برمي
پذيرا شد ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و عدالت را به كار ببريد چرا كه خداوند 

ان خود صلح و صفا برقرار مؤمنان برادر يكديگرند، پس ميان برادر. عادالن را دوست دارد
 اهللا تعالي در اين آيات با .»داريد و از خداوند ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود

  .داند و تجاوز باز هم آنها را مؤمن و برادر هم مي وجود جنگ
  :دومجواب سؤال 


	 ��«: گويد حديث مذكور كه مي���� ����� ���	��� 
ليفه با هنگامي كه دو خ« »���
 از دروغهاي ساخته شده است و هيچكدام از »هم جنگيدند يكي از آن دو ملعون است

علماي حديث آن را روايت نكرده اند و در هيچكدام از كتابهاي تدوين شده در زمينة 
  .حديث كه مورد اعتماد است، وجود ندارد
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  آيا معاويه ادعاي خالفت داشته است؟
كه علي جنگيد به اين خاطر نبوده شته است و هنگامي كه با معاويه نيز ادعاي خالفت ندا

خود . او خليفه است و حتي خود را مستحق آن نيز ندانسته و اين امور در مورد او ثابت است
معاويه و . معاويه نيز براي كسي كه اين سؤال را از وي كرده اين مسئله را توضيح داده است

 �نكرده اند و برتري طلبي ننموده اند، بلكه علي اصحابش جنگ را بر علي و يارانش آغاز 
بيعت كردنشان با علي  و زيرا اطاعت ،و يارانش آن هنگام كه رأيش بر اين قرار گرفت

 چون نبايد مسلمين غير از يك خليفه داشته باشند و آنها نيز از اطاعت علي واجب بود؛
 قدرتند رأيشان بر اين قرار ند و نيز اهل شوكت ورج و از اداي اين واجب امتناع نمودخا

طرف . گرفت كه با آنها بجنگند تا اين واجب را ادا نمايند و اطاعت و جماعت حاصل آيد
معاويه و اصحابش بر اين باور بودند كه اين امر بر آنها واجب نيست و اگر به اين خاطر 

شد و قاتالنش به اتفاق مسلمين به مظلومي كشته  � چون عثمان ،كشته شوند مظلوم بوده اند
نيز در لشكر علي بودند و قدرتشان نيز در آن لشكر غالب و ظاهر بود و اگر از اطاعت امتناع 

 و براي علي نيز ممكن نيست ،كنند و بر عليه ما نيز تجاوز خواهند كرد نكنيم بر ما ظلم مي
 واجب است نيز دفاع نمايد و بر ما �آنها را دفع كند، چنانكه نتوانست از عثمان  كه تجاوز

اي بيعت كنيم كه انصاف را در مورد ما رعايت كند و قادر به رعايت آن هم  كه با خليفه
 نسبت به ،افراد جاهلي در بين هر دو دستة مخالف موجود بودند كه ظن و گمان بد. باشد

ظن و گمانشان در . علي و عثمان داشتند كه اهللا تعالي عثمان و علي را از  آن بري داشته است
خورد  سوگند مي �اين بود كه دستور به قتل عثمان صادر كرده است و علي  �ورد علي م

در حاليكه بدون سوگند نيز علي صادق و راستگو است و حتي به كشتن  عثمان هم ميل 
 اما اين ، و اين مسئله بدون شك و ترديد در مورد علي معلوم و صحيح است،نداشته است

دوستدارانش از اين كار . كردند ن و دشمنان علي شايع ميمسائل را افرادي از دوستدارا
قصدشان طعنه زدن به عثمان بود به اينكه او مستحق كشتن بود و علي امر به كشتن وي صادر 

خواستند به علي ايراد بگيرند كه او بر كشتن خليفه  و دشمنانش با اين كار مي. نموده است
چون صبر كرده و از او دفاع ننموده است و در . مظلوم و شهيد، قاتالن را ياور بوده است

و نمونه ! پس چگونه بايد او را اطاعت كرد؟. دفاع از وي خون مسلماني ريخته نشده است
زدند و آن  هاي ديگر از اين مسائل كه منحرفين از طرفداران عثمانيه و علويه به آن دامن مي

 به اين امر اقرار داشتند كه ز طرفيناما هر دو دسته ا. دادند را سبب تحليل مسائل قرار مي
دانستند ديگري خليفه  معاويه همتاي علي نيست و در صورت امكان خالفت علي، جايز نمي
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چون فضيلت و سبقت علي در اسالم، علم، دين، شجاعت و ديگر فضائل او بر همگان . باشد
 عثمان و بقية آشكار و معلوم بود، چنانكه فضائل ديگر برادرانش  چون ابوبكر ، عمر و

سعد .  آشكار بود و از اهل شورا غير از او و سعد بن ابي وقاص كسي نمانده بود	اصحاب 
و اين امر منحصر در عثمان و علي بود و آن هنگام نيز كه عثمان امر را ترك نموده نيز اين 

 سبب قتل و تنها شر و فتنه به.  براي اين امر باقي نمانده بود�وفات نمود فرد معيني جز علي 
عثمان روي داد كه اين امر باعث قوت گرفتن اهل ظلم و عدوان، و ضعف اهل علم و ايمان 

 تا جايي كه اين تفرقه و اختالف به جايي رسيد كه اطاعت كردن از ديگري بهتر از ،گرديد
اطاعت كردن از وي شد و به خاطر همين مسائل است كه اهللا تعالي به جماعت و ائتالف امر 


]a « :در همين مورد گفته اند. نمايد  و از تفرقه و اختالف نهي ميكند مي;|� } 	�2BM? 
�
a�B��� :� 	��;~ 
آنچه در جماعت موجب ناخرسندي است از آنچه در تفرقه « »�� �

  .»موجب خرسندي است بهتر است
  

  حديث عمار

  :جواب سؤال سوم

�7a« :ايدفرم  به عمار مي�اما در مورد حديثي كه رسول اهللا ��p
�%-�� 7a�G��-�� &.7&�-=�گروهي « »)
 اما مسلم آن را در صحيح ، گروهي از اهل علم بر آن خرده گرفته اند.»باغي تو را مي كشند

بعضي آن را تأويل . خود آورده است و در بعضي از نسخه هاي بخاري نيز موجود است
�« :چنانكه گفته اند. ند منظور از باغي طالبان خون عثمان:ند و گفته انداكرده +�I% 	
�[ :�� t

�������Bj��K�� « »اما اين تأويل صحيح .»هاي تيز شمشير طالب خون عثمان هستيم ما با لبه 
 گفته همان صحيح است و در اينكه عمار را گروه باغي �نيست بلكه آنچه رسول اهللا 

ه است كه اهللا تعالي مي  چون اين امر همان گون،كشتند با آنچه ذكر كرديم منافات ندارد

(βÎ+ :فرمايد uρ Èβ$tG x� Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÎ= ô¹ r' sù $yϑ åκ s]÷V t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 

3“ t� ÷z W{ $# (#θè= ÏG≈ s)sù  ÉL©9 $#  Èöö7 s? 4 ®Lym u þ’Å∀ s? #’ n<Î) Ì� øΒ r& «!$# 4 βÎ* sù ôN u!$sù (#θßsÎ= ô¹ r' sù $yϑ åκ s] ÷V t/ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 

(# þθäÜÅ¡ø% r&uρ ( ¨βÎ) ©! $# <= Ït ä† šÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9 $# ∩∪ $yϑ ¯Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θßsÎ= ô¹ r' sù t ÷t/ ö/ ä3÷ƒuθyz r& 4 
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اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم كند و . ن آنان صلح برقرار سازيدپرداختند، در ميا
ورزد، بجنگيد تا زماني كه به سوي  كند و تعدي مي اي كه ستم مي تعدي ورزد با آن دسته
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هرگاه بازگشت و فرمان خدا . شود گردد و حكم او را پذيرا مي مي اطاعت از فرمان خدا بر
صلح برقرار سازيد و عدالت را به كار ببريد چرا كه خداوند را پذيرا شد ميان ايشان دادگرانه 

مؤمنان برادر يكديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار . عادالن را دوست دارد
  .»داريد و از خداوند ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود

رغم اينكه به  رند و عليداند كه برادر يكديگ رغم كشتار و بغي آنان را مؤمناني مي علي
بنابراين اين طور نيست كه هر چيز . خواند دهد آنها را مؤمن مي جنگ گروه باغي دستور مي

خصوصاً اگر اين امر در . بغي، ظلم يا تجاوز باشد باعث خروج از ايمان و موجب لعن گردد
  .مورد كساني باشد كه جزو بهترين امت اسالم مربوط به خير القرون هستند

  

  سيم بندي مربوط به اهل بغيتق
  

 ظالم يا متعدي و متجاوزگر باشد و يا مرتكب گناهي شود، به دو دستة هركس باغي،
دسته اول كه اهل تأويلند . باشند يا اهل تأويل نيستند يا اهل تأويل مي: گردند كلي تقسيم مي

 نموده اند، بعضي اجتهادباشند كه  باشند، اهل علم و دينند و از جمله كساني مي و مجتهد مي
چنانكه . از آنها معتقد به حالل بودن اموري شده اند و بعضي همان امور را حرام دانسته اند

، بعضي ديگر تعدادي از معامالت ربوي و شيدنيها رابعضي از آنها تعدادي از انواع نو
ه هايي اين امر و نمون. سته اندگروهي نيز عقود تحليل و متعه و امثال اينها را حالل دان

اين دسته از مجتهدين اهل تأويل و . چون آنها را از بهترين علماي سلف نقل كرده اندهم

 oΨ−/u‘ Ÿω$+ :اهللا تعالي مي فرمايد. تفسير  غايت امرشان اين است كه دچار خطا شده اند

!$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr&_ ]ا به خطا رفتيم پروردگارا اگر فراموش كرديم ي«] 286: بقره

 و در صحيح وارد است كه اهللا تعالي اين دعا را مستجاب .»ما را به خاطر آن مؤاخذه مكن
دهد كه آنها هردو در   خبر مي
و در جاي ديگر از داود و سليمان . گردانيده است

رغم اينكه  گرداند علي موردي حكم كردند و يكي از آنها را به علم و حكمت تخصيص مي
پس اگر يكي از آنها چيزي را بر خالف . ستايد ها را به واسطة علم و حكمت ميهر دوي آن

شود و اين امر مانعي براي  آنچه مجتهد ديگر فهم كرد، فهميد؛ بدين سبب مالمت نمي
همانگونه كه دانست و باز  به صورت واقعي ميدينداري و علمش نيست هر چند اگر آن را 

شد لكن هرگاه   و ظلم بود و اصرار بر آن باعث فسق ميگناه كرد، خود فهميده بود حكم مي
. بغي از اين مقوله است. به ضرورت، تحريم آن را دانست، حالل دانستنش كفر خواهد بود
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اما هنگامي كه باغي مجتهد و اهل تفسير و تأويل باشد و برايش مشخص و معلوم نگردد كه 
 چند در عقيده اش دچار خطا گشته،  هر،دانست او بغي نموده است بلكه خود را بر حق مي

نبايد او را باغي خواند تا چه رسد به اينكه اين امر موجب فسق او باشد، و كساني هم كه 
گويند كه  بايد با اهل بغي صاحب تأويل جنگيد در مورد جنگشان با آنها مي: گويند مي

ي در مقابل جنگ ما با آنها براي برطرف كردن ضرر بغي آنهاست و اين جنگ را عقوبت
آورند و  اي براي منع كردن تعدي و تجاوز به حساب مي دانند بلكه آن را وسيله كارشان نمي

دانند   آنها بر عدالت باقي مانده اند و فاسق نيستند و آنها را چون غير مكلف مي:گويند كه مي
ابيده كه مسئول اعمال خويش نيستند همانگونه كه كودك، ديوانه، فراموشكار، بيهوش و خو

دارند تا ظلمي از آنها صادر نشود حتي مانع از تجاوز حيوانات  را از تجاوز و تعدي باز مي
و به نص قرآن كسي كه مؤمني را به خطا هر چند گناهكار نيست بكشد، بايد ديه . شوند مي

به همين دليل كساني كه حد شرعي بر آنها الزم شده است بعد از آنكه بر . پرداخت نمايد
كند، حتي اگر توبه كرده  سلط شدند امام مسلمين حد شرعي را در موردشان اجرا ميآنها م
 بسان كسي است كه گناه نكرده است و باغي اهل تأويل در هرچند توبه كننده از گناه. باشند

صورت ارتكاب عملي كه موجب حد شرعي گردد در مذهب مالك، شافعي و احمد بر او 
پس اگر بنا را بر اين .  اينگونه مسائل، متعدد و فراوانندگردد و امثال حد شرعي جاري مي

 بدون تفسير و تأويلي بغي صورت گرفته است در آن صورت گناهي واقع گشته ،بگيريم كه
است و گناه نيز عقوبت آن به واسطة سببهاي متعددي چون حسنات محو كننده سيئات، و 

و حال . گردد يزهاي ديگر زايل ميباشند و چ مصائب و گرفتاريهايي كه كفاره گناهان مي
اينكه عمار را گروه باغي كشته بدين معني نيست كه حتماً جريان دامنگير معاويه و اصحابش 
باشد بلكه ممكن است مقصود آن گروه باشند كه به او حمله كردند و وي را به قتل رساندند 

كم وي همان حكم و آنها جزئي از سپاهيان بودند و هركس راضي به كشتن عمار باشد ح
در آن لشكر كساني چون عبداهللا بن عمرو بن   و آنچه معلوم و آشكار است،قاتل عمار است

عاص و كسان ديگر بوده اند كه به كشتن عمار راضي نبودند، بلكه همه حتي معاويه و عمرو 
روايت است كه معاويه كشتن عمار را بدين گونه . بن عاص كشتن عمار را انكار كردند

قاتل عمار همان كسي است كه وي را به اين معركه آورد، نه كساني : ل نمود و گفتتأوي
بنابراين در صورت صحت : كه او را كشتند و علي اين تأويل را بدين گونه رد كرد و گفت

اين تأويل ما قاتل حمزه سيد الشهداء هستيم و در اين جريان شكي وجود ندارد كه آنچه 
در گفتگوهايي كه بين علماء در براي كسي كه بخواهد اما . گفت صحيح است �علي 
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. مناظراتشان روي داده و حال آنكه بين آنها جنگ و قتال و تسلط نيز مطرح نبوده بنگرد
بيند كه به درجات زياد ضعيفتر از تأويل معاويه  تأويالتي از نصوص را در كالم آنها مي

  .است
 بود كه معاويه قاتل عمار است، بنابراين هركس اين تأويل را بپذيرد رأي او اين نخواهد

او را باغي نمي داند هر چند در نفس امر و واقع باغي باشد او اهل تأويلي است كه دچار 
  .خطا شده است

  

  آيا با قاتل عمار بايد جنگيد؟
بلكه دو . در بين فقهاء نيز اتفاق بر اين نيست كه بايد هر كس عمار را كشته با وي جنگيد

دارند و طرفدارانش از اكابر صحابه هستند، بعضي از آنها نظرشان جنگيدن قول مشهور 
همراه با عمار و گروه اوست و دسته ديگر معتقدند كه بايد به طور مطلق از جنگ دست 

عمار، سهيل بن حنيف، محمد بن  .در هر دو گروه كساني از سابقين اولين قرار دارند. كشيد
ن عمر و امثال آنها قرار گرفته اند و شايد اكثر بزرگان صحابه مسلمه، اسامه بن زيد، عبداهللا ب

بر اين رأي و نظر بودند كه از جنگيدن خودداري نمايند و در هر دو لشكر بعد از علي 
حديث عمار را . افضلتر از سعد بن ابي وقاص موجود نبود كه ايشان از جمله قاعدين بود

دهد، چون اگر قاتالن او باغي  اد قرار ميكسي كه معتقد به جنگ و قتال است مورد استن

=θè#)+: ، اهللا تعالي فرمودهباشند ÏG≈ s) sù  ÉL©9 $#  Èöö7 s?_ » با آن دسته كه ستم و تعدي مي ورزند

  .»بجنگيد
  

  عقيده قاعدين در جنگ و همراهي نكردنشان با گروههاي متخاصم
به احاديث و د اما كساني كه از جنگيدن خودداري كردند و نظرشان بر اين امر بو

كردند كه در هنگام فتنه، نشستن بهتر از جنگيدن است و   استناد مي�صحيحي از پيامبر 
 چنانكه ، يعني جنگيدن در هنگام فتنه استةلفتناين جنگ و امثال آن قتال ا: گفتند مي

 در اين مورد دستور به �حديث صحيح در اين زمينه گويا و روشن است و رسول اهللا 
نموده و به آن راضي نبوده است بلكه به صلح راضي و به قتال اهل بغي امر جنگ صادر ن

(βÎ+ : و در اين مورد هم نفرموده از همان آغاز كار، جنگ كنيد؛ بلكه فرموده.كرده است uρ 

Èβ$tG x� Í←!$sÛ zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# (#θè= tG tG ø% $# (#θßsÎ= ô¹ r' sù $yϑ åκ s] ÷V t/ ( .βÎ* sù ôM tót/ $yϑ ßγ1y‰ ÷nÎ) ’ n?tã 3“ t� ÷z W{ $# 
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©! $# <= Ït ä† šÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# ∩∪_ ]هرگاه دو گروه از مؤمنان به جنگ پرداختند، «]. 9: حجرات

اگر يكي از آنها در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد با . ن صلح برقرار سازيددر ميان آنا
ورزد، بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان  كند و تعدي مي اي كه ستم مي آن دسته

هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد ميان . شود گردد و حكم او را پذيرا مي مي خدا بر
رقرار سازيد و عدالت را به كار ببريد چرا كه خداوند عادالن را ايشان دادگرانه صلح ب

  .»دوست دارد
شروع جنگ را اهللا تعالي امر نفرموده بلكه دستور داده است، هركس بغي بر عليه او انجام 

شد  گيرد با آن كه بغي كرده، بجنگد چون در آن صورت قتل و كشتن هر باغي واجب مي
بلكه وقتي دو طايفه از مؤمنان .  مرتكب بغي و ظلم هستندچون اكثر مؤمنان و غالب مردم
بايستي در بين آنها اصالح ايجاد كرد و با هيچكدام از آنها جنگيدند آنچه كه واجب است 

شود چون جنگ  مأمور به جنگيدن نيستند و اگر بعد از آن يكي از آنها بغي كرد، كشته مي
در آن . گردد شرش جز با جنگيدن دفع نميداند و  كند و اصالح را واجب نمي را ترك نمي

زند  وقت جنگيدن با او به منزلة جنگ با تجاوزگري است كه به جان و مال مردم دستبرد مي
���7� «:  فرمودند�چنانكه رسول اهللا . شود و ظلمش از ديگران تنها با جنگيدن دفع مي� !:��

�D?�e �	0&e ����7� !:���0 E���>�i ��&>�� �.��
�� �	0&e �	0&e ����7� !:���0 E���>�i ��&>�� �.���e �	0&e ����7� !:���0 E���>�i ��&>�� �.
E���>�i ��&>�� �.�!2� .» شهيد استخون، و ناموسش كشته شود،دين، ل، كسي كه به خاطر ما«. )1(»#

الح بر اين اساس اگر تمام لشكريان باغي باشند در ابتدا نبايد با آنها جنگيد بلكه مأمور به اص
در بين آنها هستيم و همچنين جنگيدن با آنها وقتي كه در بين خود داراي اختالف آراء و در 

مقصود اين است كه اين حديث لعن . اطاعت و فرمانبرداري ضعيف هستند، جايز نيست
  .كند و موجب فسق او نمي شود احدي از اصحاب را مباح نمي

  :جواب سؤال چهارم
  . هرگز سب نشده و مورد ناسزاگويي واقع نشده انداهل بيت به حمد و ثناي اهللا

  :جواب سؤال پنجم

حجاج احدي از بني هاشم را نكشته است تنها از اشراف و بزرگان عرب كساني را كشته 
و او با دختر عبداهللا بن جعفر ازدواج كرد اما چون فرزندان عبد مناف، بني هاشم و بني اميه 
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زيرا آنها را همتاي هم .  باعث جدايي بين آنها گشتبه اين كار راضي نبودند همين امر
  .علمواهللا أ. دانستند نمي
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